D'acord amb la normativa de protecció i seguretat de dades de
caràcter personal i les indicacions de l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta
de Govern Local no incorporen dades identificades o
identificables.

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió:
Núm.: JGL 2022/9
Caràcter: ordinària
Data: 1 de març de 2022
Horari: 10.05 a 10.20 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local
Assistents:
Sr. José María Osuna López
Sra. Pilar Castillejo Medina
Sra. Meritxell Caler Vergara
Sra. Andrea Guijarro García
Sr. Sergio Linares Salgado
Sr. Oriol Mor Hernández
i Sr. Éric Plata Fernández

alcalde
1a tinenta d’alcalde
3a tinenta d’alcalde
4a tinenta d’alcalde
5è tinent d’alcalde
6è tinent d’alcalde
regidor

Absents:
Sra. Reyes Muñoz Nevado
Sr. Francisco Sánchez Sierra
i Sr. Pablo López Fernández

2a tinenta d’alcalde
regidor amb veu i sense vot
regidor amb veu i sense vot

Sra. Helena Muñoz Amorós
Sr. Joan Méndez Martínez
i Sra. Remedios Herrera Castillo

secretària
interventor
tècnica de Comunicació

Helena Muñoz Amorós
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08/03/2022 Secretària

Desenvolupament de la sessió:
D’acord amb la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, sobre
delegació de competències a la Junta de Govern Local, i comprovat que els reunits
representen un quòrum d’assistència mínima suficient de conformitat amb la llei
per constituir vàlidament la sessió, l’alcalde declara oberta la sessió, i
seguidament es passa a tractar dels assumptes compresos en l’ordre del dia
següent, i s’adopten per unanimitat els acords corresponents, llevat que en ells
s’assenyali expressament la votació efectuada i el seu resultat:
1. Aprovació acta sessió anterior.
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2. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS
2.1. Serveis Socials:
2.1.1. Prestació social econòmica, per a tractaments terapèutics (exp. 2022/410).
2.1.2. Prestació social econòmica, per a tractaments terapèutics (exp. 2022/518).
2.1.3. Prestació social econòmica, per a allotjament de juliol a setembre de 2021
(exp. 2022/361).
2.1.4. Prestació social econòmica, per a allotjament (exp. 2022/386).
Urgència:
3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
3.1. Economia:
3.1.1. Contracte menor del servei de redacció del Projecte executiu i estudi de
seguretat i salut de les obres d’urbanització per a consolidar la pacificació del
carrer nou (entre els carrers Montcada i Anselm Clavé) de Ripollet.
*****
1. Aprovació acta sessió anterior.
D’acord amb el que disposa l’article 110 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, s’aprova l’acta núm. 2022/8, de 22 de febrer.
2. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS
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2.1. Serveis Socials:
2.1.1. Prestació social econòmica, per a tractaments terapèutics (exp.
2022/410).
Fets
1.

La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les
línies estratègiques d'actuació més important de l'Ajuntament de Ripollet,
per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns
ingressos o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es
quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o
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ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable
per la resta de la comunitat.
2.

Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut,
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i
específiques.

3.

També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica
i/o l'exclusió financera.

4. L'1 de setembre de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, va aprovar el Reglament
municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques. Aquest reglament
es basa, en compliment de la Constitució espanyola —articles 39 i
següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc
d'exclusió social.
5.

La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat
d'oportunitats —en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi— motiva
que les prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del
projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb
l'objectiu d'assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts
reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les
necessitats de les famílies.
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6. El Pla de mandat de l'Ajuntament de Ripollet, contempla com actuació
municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc
de exclusió social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la
consecució d'índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement
econòmic i social del municipi.
7.

La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic
constitueix un aspecte essencial en el Reglament de prestacions socials de
caràcter econòmiques, el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat.
Els criteris d'atorgament combinen dues causes que generen la concessió de
prestacions: primer el compliment dels indicadors de baremació social i
econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta manera la
concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del
dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració
consensuada de l'equip tècnic de serveis socials per a determinades
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situacions. Les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i
econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment
vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat
de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d'acompanyar
l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal
tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest
reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica
en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria
d'atorgament.
Fonaments de dret
1.

L’art. 39 i següents, Constitució espanyola.

2.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).

3.

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021.
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicar al BOPB, d’1 de
setembre de 2021.
Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de
Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. Autoritzar, les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat, per a
tractaments terapèutics, per un import total de 456,00 €.
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2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació, de les prestacions socials de
caràcter econòmic individualitzat, per a tractaments terapèutics, a favor de les
persones interessades següents, per un import total de 456,00 €:
PSE
65448
65440

NIF
***4355**
***0522**

Exp. HESTIA Nom
2009/416
DADES PROTEGIDES
2010/009
DADES PROTEGIDES

Import
Factures
204,00 € 069, 140, 176 i 201
252,00 € 141, 177, 202
456,00 €

3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 456,00
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000, del vigent Pressupost.
PSE
65448

Exp. HESTIA Import
NIF
2009/416
204,00 € ***0283**

Endossatari
DADES PROTEGIDES
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Factures
069, 140, 176 i 201

65440

2010/009

252,00 € ***0283**
456,00 €

DADES PROTEGIDES

141, 177, 202

4. Notificar el present acord a l’endossatari.
5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:




recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;
 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

2.1.2. Prestació social econòmica, per a tractaments terapèutics (exp.
2022/518).
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Fets
1.

La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les
línies estratègiques d'actuació més important de l'Ajuntament de Ripollet,
per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns
ingressos o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es
quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o
ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable
per la resta de la comunitat.

2.

Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut,
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de
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capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i
específiques.
3.

També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica
i/o l'exclusió financera.

4. L'1 de setembre de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, va aprovar el Reglament
municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques. Aquest reglament
es basa, en compliment de la Constitució espanyola —articles 39 i
següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc
d'exclusió social.
5.

La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat
d'oportunitats —en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi— motiva
que les prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del
projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb
l'objectiu d'assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts
reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les
necessitats de les famílies.

6. El Pla de mandat de l'Ajuntament de Ripollet, contempla com actuació
municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc
de exclusió social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la
consecució d'índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement
econòmic i social del municipi.
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7.

La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic
constitueix un aspecte essencial en el Reglament de prestacions socials de
caràcter econòmiques, el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat.
Els criteris d'atorgament combinen dues causes que generen la concessió de
prestacions: primer el compliment dels indicadors de baremació social i
econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta manera la
concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del
dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració
consensuada de l'equip tècnic de serveis socials per a determinades
situacions. Les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i
econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment
vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat
de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d'acompanyar
l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal
tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest
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reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica
en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria
d'atorgament.
Fonaments de dret
1.
2.
3.
4.

L’art. 39 i següents, Constitució espanyola.
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021.
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicar al BOPB, d’1 de
setembre de 2021.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de
Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. Autoritzar, les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat, per a
tractaments terapèutics, per un import total de 353,46 €.
2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació, de les prestacions socials de
caràcter econòmic individualitzat, per a tractaments terapèutics, a favor de les
persones interessades següents, per un import total de 353,46 €:
PSE
65443
65446
65447

NIF/NIE
***1673**
****1977*
***7740**

Exp. HESTIA
2014/266
2007/301
2019/091

Nom
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES
DADES PROTEGIDES

Import
108,00
233,46
12,00
353,46

Factures
€ 0103, 0140, 0177 de 2021
€ 0067, 0071, 0103, 0139 i 0176
€ 033
€

PSE
65443
65446
65447

Exp. HESTIA Import
NIF
Endossatari
2014/266
108,00 € ***7924** DADES PROTEGIDES
2007/301
233,46 € ***7924** DADES PROTEGIDES
2019/091
12,00 € ***7924** DADES PROTEGIDES
353,46 €

Factures
0103, 0140, 0177 de 2021
0067, 0071, 0103, 0139 i 0176
033

4. Notificar el present acord a l’endossatari.
5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:
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3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 353,46
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000, del vigent Pressupost:
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recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;
 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

2.1.3. Prestació social econòmica, per a allotjament de juliol a setembre
de 2021 (exp. 2022/361).
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Fets
1.

La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les
línies estratègiques d'actuació més important de l'Ajuntament de Ripollet,
per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns
ingressos o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es
quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o
ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable
per la resta de la comunitat.

2.

Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut,
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i
específiques.

3.

També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica
i/o l'exclusió financera.
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4. L'1 de setembre de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, va aprovar el Reglament
municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques. Aquest reglament
es basa, en compliment de la Constitució espanyola —articles 39 i
següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc
d'exclusió social.
5.

La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat
d'oportunitats —en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi— motiva
que les prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del
projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb
l'objectiu d'assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts
reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les
necessitats de les famílies.

6. El Pla de mandat de l'Ajuntament de Ripollet, contempla com actuació
municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc
de exclusió social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la
consecució d'índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement
econòmic i social del municipi.

08/03/2022 Secretària

7.

Fonaments de dret
L’art. 39 i següents, Constitució espanyola.

Helena Muñoz Amorós

1.
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La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic
constitueix un aspecte essencial en el Reglament de prestacions socials de
caràcter econòmiques, el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat.
Els criteris d'atorgament combinen dues causes que generen la concessió de
prestacions: primer el compliment dels indicadors de baremació social i
econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta manera la
concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del
dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració
consensuada de l'equip tècnic de serveis socials per a determinades
situacions. Les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i
econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment
vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat
de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d'acompanyar
l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal
tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest
reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica
en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria
d'atorgament.
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2.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).

3.

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021.
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicar al BOPB, d’1 de
setembre de 2021.
Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de
Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. Autoritzar, la prestació social de caràcter econòmic individualitzat, per a
allotjament a l’Hotel Grill Barberà, SA, de juliol a setembre de 2021, per un import
total de 1.050,00 €.
2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació, de la prestació socials de caràcter
econòmic individualitzat, per a allotjament a l’Hotel Grill Barberà, SA, de juliol a
setembre de 2021, a favor de la persona interessada següent, per un import total
de 1.050,00 €:
PSE: 65420
NIF: ***1685**
Exp. HESTIA: 2016/177
Nom: DADES PROTEGIDES
Import: 1.050,00 €
Factures: 304833, 306357 i 307837

PSE: 65420
Exp. HESTIA: 2016/177
Import: 1.050,00 €
NIF: A58242223
Endossatari: Hotel Grill Barberà, SA
Factures: 304833, 306357 i 307837
4. Notificar el present acord a l’endossatari.
5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:
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3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 1.050,00
€, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48011, del vigent Pressupost:
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recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;
 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

2.1.4. Prestació social econòmica, per a allotjament (exp. 2022/386).

1.

La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les
línies estratègiques d'actuació més important de l'Ajuntament de Ripollet,
per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns
ingressos o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es
quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o
ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable
per la resta de la comunitat.

2.

Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut,
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i
específiques.

3.

També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica
i/o l'exclusió financera.
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4. L'1 de setembre de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, va aprovar el Reglament
municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques. Aquest reglament
es basa, en compliment de la Constitució espanyola —articles 39 i
següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc
d'exclusió social.
5.

La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat
d'oportunitats —en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi— motiva
que les prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del
projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb
l'objectiu d'assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts
reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les
necessitats de les famílies.

6. El Pla de mandat de l'Ajuntament de Ripollet, contempla com actuació
municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc
de exclusió social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la
consecució d'índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement
econòmic i social del municipi.
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7.

La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic
constitueix un aspecte essencial en el Reglament de prestacions socials de
caràcter econòmiques, el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat.
Els criteris d'atorgament combinen dues causes que generen la concessió de
prestacions: primer el compliment dels indicadors de baremació social i
econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta manera la
concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del
dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració
consensuada de l'equip tècnic de serveis socials per a determinades
situacions. Les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i
econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment
vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat
de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d'acompanyar
l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal
tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest
reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica
en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria
d'atorgament.

Fonaments de dret
1.

L’art. 39 i següents, Constitució espanyola.

2.

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).
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3.

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021.
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicar al BOPB, d’1 de
setembre de 2021.
Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de
Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. Autoritzar, la prestació social de caràcter econòmic individualitzat, per a
allotjament a l’Hotel Grill Barberà, SA, els mesos d’octubre i novembre de 2021,
per un import total de 300 €.
2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació, de la prestació social de caràcter
econòmic individualitzat, per a allotjament a l’Hotel Grill Barberà, SA, els mesos
d’octubre i novembre de 2021, a favor de la persona interessada següent, per un
import total de 300 €:
PSE: 65422
NIF: ***0343**
Exp. HESTIA: 2009/011
Nom: DADES PTOTEGIDES
Import: 300,00 €
Factures: 310094 i 311587

PSE: 65422
Exp. HESTIA: 2009/011
Import: 300,00 €
NIF: A58242223
Endossatari: Hotel Grill Barberà, SA
Factures: 310094 i 311587
4. Notificar el present acord a l’endossatari.
5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:
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3. Aprovar i realitzar el pagament a l’endossatari, per un import total de 300 €,
de l’aplicació pressupostària 301-2313-48011, del vigent Pressupost:
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recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;
 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
*****

Seguidament i després de la declaració d’urgència als efectes de la seva inclusió
en l’ordre del dia prèviament assenyalat, es proposa l’acord següent:
3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
3.1. Economia:
3.1.1. Contracte menor del servei de redacció del Projecte executiu i estudi
de seguretat i salut de les obres d’urbanització per a consolidar la
pacificació del carrer nou (entre els carrers Montcada i Anselm Clavé) de
Ripollet.

1.

El 16 de gener de 2022, el coordinador d’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat,
emès informe de necessitat de disposar d’un servei de redacció del projecte
executiu i estudi de seguretat i salut de les obres d’urbanització per a
consolidar la pacificació del carrer Nou (entre els carrer Montcada i Anselm
Clavé) de Ripollet.
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2.

Al mateix informe de necessitat, consta la declaració responsable, conforme
no s’està alterant l’objecte del contracte per tal d’evitar l’aplicació de les
regles generals de la contractació pública.

3.

Des de la Unitat de Contractació, s’ha sol·licitat ofertes a tres arquitectes
amb reconeguda trajectòria professional en el sector:
 DADES PROTEGIDES
 DADES PROTEGIDES
 DADES PROTEGIDES

4. Dins del termini i forma, s’han rebut les ofertes següents:



3.

DADES PROTEGIDES, amb NIF ***0519** presenta una oferta de
13.500,00 € (sense IVA), i amb IVA del 21%, fa un total de 16.335,00 €.
DADES PROTEGIDES, amb NIF ***8649** presenta una oferta de
14.200,00 € (sense IVA), i amb IVA del 21% fa un total de 17.182,00 €.

El 8 de febrer de 2022, el coordinador d’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat, emès
informe de valoració d’oferta, el qual consta incorporat en l’expedient
administratiu, l’oferta rebuda de l’empresa DADES PROTEGIDES, amb NIF
***0519**, compleix les condicions i requisits que s’exigeixen i millora el
pressupost inicial, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació per un
import de 13.500,00 €, més l’import de 2.835,00 € en concepte del 21%
d’IVA, fent un total de 16.335,00 €. S’incorpora a l’expedient administratiu
la proposta econòmica presentada per l’empresa.

Fonaments de dret
1.

L’article 118 de la LCSP, estableix el que següent:
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“Es consideren contractes menors els contractes d’un valor estimat inferior a
40.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es
tracti de contractes de subministrament o serveis, sense perjudici del que disposa
l’article 229, en relació ambles obres, els serveis i el subministraments centralitzats
en l’àmbit estatal.”
2.

La disposició final primera del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de
mesures urgents pel que s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol
diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública
en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions;
de l’àmbit tributari i de litigis fiscals; que dona nova redacció a l’article 118.2
de la LCSP, en vigor des de 6 de febrer de 2020:
“En els contractes menors la tramitació de l’expedient exigirà l’emissió d’un informe
de l’òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del
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contracte i que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació
dels llindars descrits a l’apartat anterior.”
3.

La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 401 151
22706 Estudis i treballs tècnics.

4. La disposició addicional segona del LCSP, atenent a la quantia i
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a
la Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució
d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre.
Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Economia, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
1. Aprovar, la necessitat de disposar del servei de redacció del Projecte executiu
i estudi de seguretat i salut de les obres d’urbanització, per a consolidar la
pacificació del carrer Nou (entre els carrers Montcada i Anselm Clavé) de Ripollet.
2. Adjudicar a l’empresa DADES PROTEGIDES, amb NIF ***0519**, el contracte
de servei de redacció del Projecte executiu i estudi de seguretat i salut de les
obres d’urbanització, per a consolidar la pacificació del carrer Nou (entre els
carrers Montcada i Anselm Clavé) de Ripollet.
3. Aprovar, la disposició de la despesa per un import de 13.500,00 €, més
l’import de 2.835,00 € en concepte del 21% d’IVA, fent un total de 16.335,00 €,
previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació
pressupostària 401 151 22706 Estudis i treballs tècnics.
4. Notificar a l’adjudicatari l’acord adoptat, dispensant-lo de constituir garantia
definitiva, d’acord amb el que preveu la LCSP, per tractar-se d’un contracte
menor, en el que la presentació de la factura reglamentària emesa conclou
l’expedient d’adjudicació, amb indicació dels recursos que es puguin interposar.
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5. Notificar l’acord adoptat a la resta d’empreses invitades.
6. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:
 recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix als arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha
interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs
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contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o
bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs
del termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Terminis:
 si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;
 si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

Helena Muñoz Amorós

Signatura 1 de 1

08/03/2022 Secretària

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet a efectes d’aquesta
sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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